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w Gminie Puchaczów 

na 2019 rok 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii reguluje prowadzenie działań 

związanych z minimalizowaniem szkód społecznych i zdrowotnych wynikających  

z używania narkotyków na terenie Gminy Puchaczów. 

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorząd gminy 

ustawa  z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018r., poz. 994 z 

późn. zm.), natomiast ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

( Dz. U. z 2018r. poz. 1030 z późn. zm.) określa zadania własne  gminy z zakresu 

profilaktyki i terapii narkomanii.  

Zadania  z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywane są  przez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, edukacyjnej, wychowawczej, 

zdrowotnej, a w szczególności: 

- działalność wychowawczą, edukacyjno – informacyjną  

- leczenie , rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych  

- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 

- nadzór nad substancjami, których nadużywanie może doprowadzić do narkomanii 

- nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może  

prowadzić do uzależnienia 

- zwalczanie niedozwolonego obrotu, a także wytwarzania, posiadania substancji, 

których używanie może prowadzić do narkomanii. 

Narkomania jest poważnym problemem społecznym, dlatego też podejmowane 

są działania  zmierzające do zwalczania i zapobiegania uzależnieniu. 

  

Efektywność leczenia osób uzależnionych  od narkotyków na całym świecie 

jest mała, natomiast szkody zdrowotne  uzależnień od narkotyków wzrastają  dlatego 



najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii   jest  długofalowa 

profilaktyka.  

 

 

Rozdział I 

 

Cele programu: 

- ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z używania środków 

psychoaktywnych 

- podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Puchaczów na temat związany  

z używaniem środków psychoaktywnych i  możliwości zapobiegania zjawisku 

narkomanii  

-promocja zdrowego stylu życia 

- zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży z środkami odurzającymi 

- opracowywanie i doskonalenie metod rozwiązywania problemów  narkomanii 

występujących w gminie 

-promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów narkomanii.  

.  

Rozdział  II 

 

Zadania programu: 

 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych poprzez - kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego,  

- upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu szkodliwości 

substancji psychoaktywnych  

-   upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie  

uzależnień i lokalnym systemie pomocy,  

-  współpraca z instytucjami z terenu gminy w celu rozwiązywania  

problemów narkomanii,  

-  udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których  

występują problemy narkomanii,  

-  edukacja publiczna  z zakresu podstawowych informacji o problemie  



narkomanii.  

-  promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień 

-  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez :  

1) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu  

promowanie zdrowego stylu życia skierowanej do młodych mieszkańców gminy,  

2) ocena i aktualizację problemów związanych z zagrożeniem używania 

substancji psychoaktywnych, stanu zjawiska i jego specyfiki środowiskowej 

3) organizowanie zajęć alternatywnych w szkołach,  

 

Rozdział III 

 

 

Realizatorzy programu : 

1.  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie 

3.  Szkoły z terenu Gminy Puchaczów 

4.  Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 

 

Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 

źródłem finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomani są wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe uzyskane z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 


